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Nizamettin EKNizamettin EKİİNCNCİİ
SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı

Personel Genel MPersonel Genel Müüddüür Yardr Yardıımcmcııssıı



�� SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı personelinin atama personelinin atama 
ve yer deve yer değğiişştirme uygulamalartirme uygulamalarıı
istihdam edilen personelin statistihdam edilen personelin statüülerine lerine 
ggööre dere değğiişşebilmektedir.ebilmektedir.

�� BakanlBakanlııkta Devlet memuru olarak kta Devlet memuru olarak 
ççalalışışanlar ayranlar ayrıı, s, söözlezleşşmeli statmeli statüüde de 
ççalalışışanlar ayranlar ayrıı bir atama ve yer bir atama ve yer 
dedeğğiişştirme sistemine tabidirler.tirme sistemine tabidirler.



(I)(I)
Devlet Memuru Olarak Devlet Memuru Olarak ÇÇalalışışan Personelin Atama ve Yer an Personelin Atama ve Yer 

DeDeğğiişştirme Sistemitirme Sistemi
�� Uzman tabip, tabip, diUzman tabip, tabip, dişş tabibi, eczactabibi, eczacıı kadro ve kadro ve 

pozisyonlarpozisyonlarıına ilk defa veya yeniden yapna ilk defa veya yeniden yapıılacak alacak aççııktan ktan 
atamalar ile diatamalar ile diğğer personelin istifa sonraser personelin istifa sonrasıı atamalaratamalarıı
kurayla gerkurayla gerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.

�� Uzman tabip, tabip, diUzman tabip, tabip, dişş tabibi ve eczactabibi ve eczacıı kadrolarkadrolarıı
haricindeki kadrolara yapharicindeki kadrolara yapıılacak ilk defa atamalarda ilgili lacak ilk defa atamalarda ilgili 
mevzuatmevzuatıı uyaruyarıınca merkezi snca merkezi sıınav (KPSS) sonunav (KPSS) sonuççlarlarıı esas esas 
alalıınmaktadnmaktadıır.r.

�� TTüüm atamalar (kurum im atamalar (kurum iççi ve kurumlararasi ve kurumlararasıı atamalar) atamalar) 
kura veya hizmet puankura veya hizmet puanıına dayalna dayalıı olarak dolarak döönemler halinde nemler halinde 
gergerççekleekleşştirilmektedir. tirilmektedir. 
ÖÖrnerneğğin: Kurum iin: Kurum iççi atamalar Haziran ve Eyli atamalar Haziran ve Eylüül l 
ddöönemlerinde; kurumlararasnemlerinde; kurumlararasıı atamalar ise atamalar ise ŞŞubat ve Eylubat ve Eylüül l 
ddöönemlerinde yapnemlerinde yapıılmaktadlmaktadıır.r.



�� Atama yapAtama yapıılacak yerler ihtiyaca glacak yerler ihtiyaca gööre tespit re tespit 
edilmektedir.edilmektedir.

�� Personel ihtiyacPersonel ihtiyacıın objektif olarak tespit n objektif olarak tespit 
edilmesi amacedilmesi amacııyla illerimiz sosyo yla illerimiz sosyo --ekonomik ekonomik 
geligelişşmimişşlik dlik düüzeylerine gzeylerine gööre 6 hizmet re 6 hizmet 
bböölgesine, bu blgesine, bu böölgeler de doluluk oranlarlgeler de doluluk oranlarıına na 
ggööre 4 hizmet grubuna ayrre 4 hizmet grubuna ayrıılmlmışışttıır.r.



HHİİZMET BZMET BÖÖLGELERLGELERİİ
I.BI.BÖÖLGELGE

Adana,Ankara,Bursa,Gaziantep,Adana,Ankara,Bursa,Gaziantep,İİççel, el, İİstanbul, stanbul, İİzmir, Kocaelizmir, Kocaeli
II.BII.BÖÖLGELGE

AydAydıın, Baln, Balııkesir, kesir, ÇÇanakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Tekirdaanakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Tekirdağğ, , 
Konya, Manisa, MuKonya, Manisa, Muğğla, Sakarya, Antalya, Hatay, Zonguldak, la, Sakarya, Antalya, Hatay, Zonguldak, 
EskiEskişşehir, Yalovaehir, Yalova

III.BIII.BÖÖLGELGE
Afyon, Bilecik, Bolu, Burdur, Giresun, Isparta, KAfyon, Bilecik, Bolu, Burdur, Giresun, Isparta, Küütahya, Ordu, tahya, Ordu, 
Osmaniye, Rize, Samsun, KOsmaniye, Rize, Samsun, Kıırklareli, Trabzon, Urklareli, Trabzon, Uşşak, Bartak, Bartıın, n, 
KarabKarabüük, Kk, Kıırrııkkale, Dkkale, Düüzcezce

IV.BIV.BÖÖLGELGE
Amasya, Amasya, ÇÇankankıırrıı, , ÇÇorum, Kastamonu, Korum, Kastamonu, Kıırrşşehir, Nevehir, Nevşşehir, Niehir, Niğğde, de, 
Sinop, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, KilisSinop, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kilis

V.BV.BÖÖLGELGE
Artvin, ElazArtvin, Elazığığ, Erzincan, Erzurum, K.Mara, Erzincan, Erzurum, K.Maraşş, Malatya, Sivas, , Malatya, Sivas, 
ŞŞanlanlııurfa, Diyarbakurfa, Diyarbakıırr

VI.BVI.BÖÖLGELGE
AdAdııyaman, Ayaman, Ağğrrıı, Bitlis, Bing, Bitlis, Bingööl, Hakkâri, Kars, Mardin, Mul, Hakkâri, Kars, Mardin, Muşş, Siirt, , Siirt, 
Tunceli, Ardahan, ITunceli, Ardahan, Iğğddıır, Batman, r, Batman, ŞıŞırnak, Grnak, Güümmüüşşhane, Bayburt, Van. hane, Bayburt, Van. 
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�� MMüüracaatlar internet ortamracaatlar internet ortamıında alnda alıınmaktadnmaktadıır.r.
�� YerleYerleşştirmeler noter taraftirmeler noter tarafıından yapndan yapıılan lan 

kurayla gerkurayla gerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.
�� Uzman tabip ve tabiplerin il iUzman tabip ve tabiplerin il iççi ve iller arasi ve iller arasıı

yer deyer değğiişştirme suretiyle atanma itirme suretiyle atanma işşlemleri ile lemleri ile 
didiğğer saer sağğllıık personelinin iller arask personelinin iller arasıı yer yer 
dedeğğiişştirme suretiyle atanma itirme suretiyle atanma işşlemleri lemleri 
BakanlBakanlıık tarafk tarafıından; uzman tabip ve tabip ndan; uzman tabip ve tabip 
ddışıışındaki sandaki sağğllıık personelinin il ik personelinin il iççi yer i yer 
dedeğğiişştirme itirme işşlemleri ise lemleri ise İİl Sal Sağğllıık Mk Müüddüürlrlüükleri kleri 
taraftarafıından yapndan yapıılmaktadlmaktadıır.r.



�� EEşş durumundan dolaydurumundan dolayıı yapyapıılan mazeret lan mazeret 
atamalaratamalarıında stratejik personel olarak nda stratejik personel olarak 
adlandadlandıırrıılan uzman tabip ve tabiplere dilan uzman tabip ve tabiplere diğğer er 
sasağğllıık personeline gk personeline gööre farklre farklıı ddüüzenlemeler zenlemeler 
getirilmigetirilmişştir.tir.

ÖÖrnerneğğin:in: Uzman tabip ve tabipler eUzman tabip ve tabipler eşşlerinin lerinin 
BaBağğ--Kur veya SSKKur veya SSK’’ya tabi olmalarya tabi olmalarıından dolayndan dolayıı
eeşş durumu tayini talep edemezken, didurumu tayini talep edemezken, diğğer er 
personel bpersonel bööyle bir durumdan dolayyle bir durumdan dolayıı eeşş
durumu tayin talebinde bulunabilmektedir.durumu tayin talebinde bulunabilmektedir.



(II)(II)
SSöözlezleşşmeli Personelin Atama ve Yer meli Personelin Atama ve Yer 

DeDeğğiişştirme Sistemleritirme Sistemleri
(A) (A) 

4924 say4924 sayııllıı Eleman Temininde GEleman Temininde Güçüçllüük k ÇÇekilen ekilen 
Yerlerde SYerlerde Söözlezleşşmeli Sameli Sağğllıık Personeli k Personeli 
ÇÇalalışışttıırrıılmaslmasıına na İİlilişşkin Kanun ve Bu kin Kanun ve Bu 

Kanuna Dayanarak Kanuna Dayanarak ÇÇııkarkarıılan lan 
YYöönetmeliklerle Snetmeliklerle Söözlezleşşmeli Personel meli Personel 
ÇÇalalışışttıırrıılmaslmasıı Modeli ve Bu Personelin Modeli ve Bu Personelin 

Atama UsulleriAtama Usulleri



�� Devlet Hizmeti YDevlet Hizmeti Yüükküümlmlüüllüüğğüü uygulamasuygulamasıından ndan 
yakyakıınnıılmaslmasıı üüzerine bu model getirilmizerine bu model getirilmişştir. tir. 

�� Bu modelde sadece saBu modelde sadece sağğllıık personeli istihdam k personeli istihdam 
edilebilmektedir.edilebilmektedir.

�� Bu personelin Bu personelin üücretleri, cretleri, ççalalışışttııklarklarıı yerlerin DPT yerlerin DPT 
taraftarafıından yapndan yapıılan lan ççalalışışma sonucu belirlenen ma sonucu belirlenen 
sosyo sosyo –– ekonomik geliekonomik gelişşmimişşlik dlik düüzeyine gzeyine gööre re 
dedeğğiişşmektedir.mektedir.

�� Modelin en Modelin en öönemli nemli öözellizelliğği; Devlet Memurlari; Devlet Memurlarıınnıın n 
eeşş durumu ve benzeri nedenlerle yer dedurumu ve benzeri nedenlerle yer değğiişşikliikliğği i 
taleplerinin bu stattaleplerinin bu statüüde sde sööz konusu olmamasz konusu olmamasııddıır. r. 
Yani (Yani (İİstisnalar haristisnalar hariçç) yer de) yer değğiişşikliikliğğine kapaline kapalıı, , 
ççakakııllıı bir modeldir. bir modeldir. 



�� İİstisnalar stisnalar şşunlardunlardıır:r:
�� YYıılda bir defa becayilda bir defa becayişş haklarhaklarıı bulunmaktadbulunmaktadıır. r. 
�� EEşşi i öölenlere bu durumlarlenlere bu durumlarıından dolayndan dolayıı boboşş

pozisyonlara nakil imkanpozisyonlara nakil imkanıı getirilmigetirilmişştir.tir.
�� Yeni alYeni alıım yapm yapıılacak 4924 saylacak 4924 sayııllıı Kanuna tabi Kanuna tabi 

pozisyonlar ilk pozisyonlar ilk öönce bu kapsamda nce bu kapsamda ççalalışışan an 
ssöözlezleşşmeli personelin naklen atanmalarmeli personelin naklen atanmalarıı iiççin in 
ilan edilmektedir.ilan edilmektedir.

�� Nakil iNakil işşlemleri hizmet puanlemleri hizmet puanıına gna gööre re 
gergerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.



�� Bu statBu statüüde de ççalalışışttıırrıılacak uzman tabip, tabip, dilacak uzman tabip, tabip, dişş
tabibi eczactabibi eczacıılarlarıın ilk defa veya yeniden atanma n ilk defa veya yeniden atanma 
suretiyle asuretiyle aççııktan atanmalarktan atanmalarıı kurayla; dikurayla; diğğer er 
personelin apersonelin aççııktan atamalarktan atamalarıı ise merkezi sise merkezi sıınav nav 
sonusonuççlarlarıına gna gööre gerre gerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.

�� Devlet Hizmeti YDevlet Hizmeti Yüükküümlmlüüssüü olarak Devlet olarak Devlet 
memuru kadrolarmemuru kadrolarıına atanan uzman tabip ve na atanan uzman tabip ve 
tabipler istekleri halinde, atandtabipler istekleri halinde, atandııklarklarıı birimlerde birimlerde 
4924 say4924 sayııllıı Kanuna tabi boKanuna tabi boşş ssöözlezleşşmeli personel meli personel 
pozisyonu bulunmaspozisyonu bulunmasıı kaydkaydııyla bu yyla bu yüükküümlmlüüllüük k 
ssüürelerini srelerini söözlezleşşmeli personel statmeli personel statüüssüünde nde 
tamamlayabilmektedir.tamamlayabilmektedir.



(B) (B) 

657 Say657 Sayııllıı Kanunun 4/B Maddesine Tabi Kanunun 4/B Maddesine Tabi 
SSöözlezleşşmeli Personel meli Personel ÇÇalalışışttıırma rma 

Modeli ve Bu Personelin Atama UsulleriModeli ve Bu Personelin Atama Usulleri
�� Bu Model iki Bu Model iki şşekilde uygulanmaktadekilde uygulanmaktadıır. Birincisi, r. Birincisi, 
üücretleri dcretleri dööner sermaye gelirlerinden ner sermaye gelirlerinden 
karkarşışılanmak suretiyle, dilanmak suretiyle, diğğeri ise eri ise üücretleri genel cretleri genel 
bbüüttççeden kareden karşışılanmaslanmasıı suretiyle istihdam edilen suretiyle istihdam edilen 
ssöözlezleşşmeli personel modelidir. meli personel modelidir. 

�� Bu modelde de sadece saBu modelde de sadece sağğllıık personeli k personeli 
ççalalışışttıırrıılmaktadlmaktadıır. Ancak, uzman tabip ve tabip r. Ancak, uzman tabip ve tabip 
ççalalışışttıırrıılmamaktadlmamaktadıır.r.



�� Bu statBu statüüde de ççalalışışttıırrıılacak dilacak dişş tabibi ve eczactabibi ve eczacıılar lar 
kurayla, dikurayla, diğğer personel merkezi ser personel merkezi sıınav nav 
sonusonuççlarlarıına gna gööre atanmaktadre atanmaktadıırlar.rlar.

�� Bu Bu şşekilde personel alekilde personel alıımmıı yapyapııldldığıığında, nda, 
ssöözlezleşşmeli personel pozisyonlarmeli personel pozisyonlarıı birim bazbirim bazıında nda 
ilan edilmekte, kiilan edilmekte, kişşiler iler ççalalışışacaklaracaklarıı yerleri kendi yerleri kendi 
tercihleriyle belirlemektedirler.tercihleriyle belirlemektedirler.

�� Bu statBu statüüde de ççalalışışanlar ilgili mevzuatanlar ilgili mevzuatıı uyaruyarıınca nca 
ssöözlezleşşme imzaladme imzaladııklarklarıı kurum dkurum dışıışında nda 
ççalalışışttıırrıılamamaktadlamamaktadıırlar.rlar.



�� Bu model de 4924 sayBu model de 4924 sayııllıı kanuna tabi skanuna tabi söözlezleşşmeliler gibi meliler gibi 
istisnalar hariistisnalar hariçç yer deyer değğiişşikliikliğğine kapaline kapalıı ççakakııllıı bir bir 
modeldir. modeldir. 

�� Bu statBu statüüdeki personelin 4924 saydeki personelin 4924 sayııllıı Kanuna tabi Kanuna tabi 
ssöözlezleşşmeli personelde oldumeli personelde olduğğu gibi eu gibi eşş ve benzeri ve benzeri 
nedenlerle yer denedenlerle yer değğiişştirmeleri stirmeleri sööz konusu olmayz konusu olmayııp, p, 
becayibecayişş haklarhaklarıı, askerlik sonras, askerlik sonrasıı ddöönnüüşş veya ilk veya ilk 
alalıınan pozisyonlara hizmet puannan pozisyonlara hizmet puanıına gna gööre naklen re naklen 
atanmalaratanmalarıı ssööz konusu dez konusu değğildir. Ancak yapildir. Ancak yapıılan lan 
alalıımlara mlara ççalalışışanlaranlarıın da mn da müüracaat etmelerine imkan racaat etmelerine imkan 
tantanıınmaktadnmaktadıır.r.

�� Bu Bu İİstihdam tstihdam tüürrüü ile 1. ve 2. basamak saile 1. ve 2. basamak sağğllıık k 
kurulukuruluşşlarlarıınnıın personel ihtiyacn personel ihtiyacıı bbüüyyüük k ööllçüçüde de 
giderilmigiderilmişştir. tir. 



(III)(III)
Personelin Personelin ÜÜlke Dlke Düüzeyinde Dengeli zeyinde Dengeli 
DaDağığıllıımmıınnıın San Sağğlanmaslanmasıı AmacAmacııyla yla 
Personel DaPersonel Dağığıllıım Cetvelinin m Cetvelinin 

DDüüzenlenmesizenlenmesi

�� Personel DaPersonel Dağığıllıım cetveli; 1988 ym cetveli; 1988 yııllıında Ynda Yüürrüürlrlüüğğe e 
giren ve 2001 ygiren ve 2001 yııllıında revize edilen tanda revize edilen taşşra tera teşşkilatkilatıı
ve yataklve yataklıı tedavi kurumlartedavi kurumlarıı standart kadro standart kadro 
yyöönetmelinetmeliğğinin bazinin bazıı mahsurlarmahsurlarıınnıın ortadan n ortadan 
kaldkaldıırrıılmaslmasıına yna yöönelik bir nelik bir ççalalışışmadmadıır.   r.   

�� Norm kadro Norm kadro ççalalışışmasmasıı saysayıılabilecek bir insan labilecek bir insan 
ggüüccüü planlamasplanlamasıı ççalalışışmasmasııddıır.    r.    



�� En En öönemli nemli öözellizelliğği, mevcut i, mevcut ççalalışışan personel an personel 
saysayııssıı dikkate aldikkate alıınarak, bu saynarak, bu sayıınnıın belli kriterler n belli kriterler 
dodoğğrultusunda trultusunda tüüm m üülke sathlke sathıında birimler ve nda birimler ve 
unvanlar itibariyle belirlenmesi suretiyle, unvanlar itibariyle belirlenmesi suretiyle, 
personelin dengeli dapersonelin dengeli dağığıllıımmıınnıın san sağğlanmaslanmasıınnıın n 
amaamaççlanmaslanmasııddıır. r. 

�� En az 2 yEn az 2 yıılda bir yeniden dlda bir yeniden düüzenlenebilmesi zenlenebilmesi 
nedeniyle esnek bir nedeniyle esnek bir öözellizelliğğe sahiptir.    e sahiptir.    

�� KatKatııllıımcmcıı bir bir şşekilde oluekilde oluşşturulmaktadturulmaktadıır. r. İİl Sal Sağğllıık k 
MMüüddüürlrlüükleri ve ilgili meslek kurulukleri ve ilgili meslek kuruluşşlarlarıımmıızla zla 
birlikte hazbirlikte hazıırlanmaktadrlanmaktadıır. r. 



(IV)(IV)
657 say657 sayııllıı Kanunun 86. Maddesine GKanunun 86. Maddesine Gööre re 
Vekil Ebe/HemVekil Ebe/Hemşşire ire İİstihdam Modelistihdam Modeli

�� Bu model Bu model ÖÖSYM tarafSYM tarafıından yapndan yapıılan yerlelan yerleşştirmelerin tirmelerin 
ççooğğu zaman gecikmesi veya ku zaman gecikmesi veya kööy ve belde gibi yerlere y ve belde gibi yerlere 
atananlaratananlarıın yerlerini ben yerlerini beğğenmeyip istifalarenmeyip istifalarıına karna karşışı
geligelişştirilen bir istihdam ttirilen bir istihdam tüürrüüddüür. r. 

�� Bu modelde, sadece kBu modelde, sadece kööy ve beldelerde vekil y ve beldelerde vekil 
ebe/hemebe/hemşşire istihdam edilebilmektedir. Atama ire istihdam edilebilmektedir. Atama 
kriterleri dkriterleri düüzenlenerek inisiyatif illere bzenlenerek inisiyatif illere bıırakrakıılmlmışışttıır.r.

�� KKööy ve beldelerde ikamet edenlere atamalarda y ve beldelerde ikamet edenlere atamalarda 
ööncelik tanncelik tanıınarak bu ynarak bu yöörelerde istihdam relerde istihdam 
yaratyaratıılmaktadlmaktadıır.r.



�� Atamalarda mAtamalarda müünhal 9. derece devlet memuru nhal 9. derece devlet memuru 
kadrolarkadrolarıı kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.

�� Bu statBu statüüde de ççalalışışanlaranlarıın her hangi bir nedenle n her hangi bir nedenle 
ggöörevlerinden ayrrevlerinden ayrıılmalarlmalarıı halinde halinde İİl Sal Sağğllıık k 
MMüüddüürlrlüükleri tarafkleri tarafıından en gendan en geçç 30 g30 güün in iççinde inde 
yeni personel alyeni personel alıımmıına gidilmektedir.na gidilmektedir.

�� EEşş durumu, sadurumu, sağğllıık durumu ve benzeri nedenlerle k durumu ve benzeri nedenlerle 
yer deyer değğiişştirmeleri stirmeleri sööz konusu olmayz konusu olmayııp, aynp, aynıı il il 
iiççinde becayiinde becayişş yapmalaryapmalarıına imkan tanna imkan tanıınmaktadnmaktadıır.r.



PERSONEL PROFPERSONEL PROFİİLLİİ
�� SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığında, nda, ççeeşşitli Kanunlarla Kamu Kurum ve itli Kanunlarla Kamu Kurum ve 

KuruluKuruluşşlarlarıı iiççin in ööngngöörrüülen farkllen farklıı istihdam modelleri istihdam modelleri 
kullankullanıılmak suretiyle  personel istihdam edilmektedir. Bunlarlmak suretiyle  personel istihdam edilmektedir. Bunlarıı
ssııralayacak olursak:ralayacak olursak:

1.1. 657 say657 sayııllıı Kanunun 4 / A maddesine tabi Kanunun 4 / A maddesine tabi üücretleri Genel cretleri Genel 
BBüüttççeden kareden karşışılanan kadrolu Devlet Memurlarlanan kadrolu Devlet Memurlarıı,,

2.2. 209 say209 sayııllıı Kanun Kanun ççererççevesinde Devesinde Dööner Sermaye tener Sermaye teşşkilatkilatıında nda 
istihdam edilen ve istihdam edilen ve üücretleri dcretleri dööner sermayeden karner sermayeden karşışılanan 657 lanan 657 
saysayııllıı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet MemurlarKanunun 4/A maddesine tabi Devlet Memurlarıı,,

3.3. 4924 say4924 sayııllıı Kanuna tabi Kanuna tabi üücretleri Genel Bcretleri Genel Büüttççeden kareden karşışılanan lanan 
SSöözlezleşşmeli Sameli Sağğllıık Personeli,k Personeli,

4.4. 181 say181 sayııllıı Kanunun Ek 3Kanunun Ek 3’ü’üncncüü Maddesi Maddesi ççererççevesinde evesinde üücretleri cretleri 
merkezi ymerkezi yöönetim bnetim büüttççesinden veya desinden veya dööner sermayeden ner sermayeden 
karkarşışılanmak suretiyle 657 saylanmak suretiyle 657 sayııllıı Kanunun 4/B Maddesine tabi Kanunun 4/B Maddesine tabi 
olarak olarak ççalalışışan san söözlezleşşmeli personel,meli personel,

5.5. 657 say657 sayııllıı Kanunun 4/B Maddesine tabi olarak Kanunun 4/B Maddesine tabi olarak ççalalışışan ve an ve 
üücretleri Genel Bcretleri Genel Büüttççeden kareden karşışılanan slanan söözlezleşşmeli personel,meli personel,



6.6. 657 say657 sayııllıı Kanunun 4/C Maddesine tabi olarak Kanunun 4/C Maddesine tabi olarak 
istihdam edilen ve istihdam edilen ve üücretleri Genel Bcretleri Genel Büüttççeden eden 
karkarşışılanan gelanan geççici personel,ici personel,

7.7. 4857 say4857 sayııllıı İşİş Kanununa tabi olarak istihdam edilen ve Kanununa tabi olarak istihdam edilen ve 
üücretleri Genel Bcretleri Genel Büüttççeden kareden karşışılanan daimi ilanan daimi işşççiler,iler,

8.8. 657 say657 sayııllıı Kanunun 86. Maddesine gKanunun 86. Maddesine gööre re üücretleri cretleri 
Genel BGenel Büüttççeden kareden karşışılanmak suretiyle istihdam lanmak suretiyle istihdam 
edilmesi dedilmesi düüşşüünnüülen vekil Ebe ve Hemlen vekil Ebe ve Hemşşireler,ireler,

9.9. ÜÜcretleri Kurumlarcretleri Kurumlarıından Karndan Karşışılanmak suretiyle 2547 lanmak suretiyle 2547 
saysayııllıı Kanunun 38 veya diKanunun 38 veya diğğer maddeleri er maddeleri ççererççevesinde evesinde 
BakanlBakanlığıığımmıızda gzda göörevlendirilenler ile direvlendirilenler ile diğğer er 
kurumlardan Bakanlkurumlardan Bakanlığıığımmıızda vekâleten atama veya zda vekâleten atama veya 
ggöörevlendirme suretiyle revlendirme suretiyle ççalalışışan personel.an personel.



İİSTSTİİHDAM EDHDAM EDİİLEN TOPLAM LEN TOPLAM 
PERSONEL SAYISIPERSONEL SAYISI

330.979TOPLAM

3.418VEKİL EBE HEMŞİRE PERSONEL

2.737DAİMİ İŞÇİ

1.2244/C GEÇİCİ PERSONEL

36.0834/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

15.3054924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL

272.212657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU



HEDEF HEDEF 

YERYERİİNDE, KALNDE, KALİİTELTELİİ, ETK, ETKİİN, VERN, VERİİMLMLİİ
SASAĞĞLIK HLIK HİİZMETZMETİİ SUNUMUSUNUMU

�� BakanlBakanlığıığımmıızca yapzca yapıılan bu yeni istihdam lan bu yeni istihdam ççalalışışmalarmalarıı
dodoğğrultusunda birimlerimizdeki hizmet kalitesinin rultusunda birimlerimizdeki hizmet kalitesinin 
yyüükseltilmesi sakseltilmesi sağğlanlanıırken vatandarken vatandaşşlarlarıımmıızzıın ihtiyan ihtiyaçç
duyduduyduğğu sau sağğllıık hizmetlerinden gerekli k hizmetlerinden gerekli ööllçüçüde de 
faydalanmalarfaydalanmalarıına bna büüyyüük katkk katkıı sasağğlanmlanmışışttıır. r. 

�� SaSağğllıık Hizmetinin sunumunun dk Hizmetinin sunumunun dışıışında, bu istihdam nda, bu istihdam 
hizmeti, hem hizmeti, hem üülkemizdeki ilkemizdeki işşsizlik sorununun sizlik sorununun 
hafifletilmesinde, hem de personelin ghafifletilmesinde, hem de personelin göörev yaptrev yaptığıığı
bböölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin artarak lgelerdeki ekonomik faaliyetlerin artarak 
hareketlenmesinde hareketlenmesinde öönemli rol oynamaktadnemli rol oynamaktadıır.r.
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